
 

  

 

  

 

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S søger speditionselev 

 Har du lyst til at få en spændende uddannelse inden for transport og spedition, hvor du får et indgående kendskab til 

de arbejdsfunktioner, der varetages i forbindelse med både nationale og internationale transporter og spedition?  

 Er du parat til at gøre en forskel, og allerede som elev få mange udfordringer samt ansvar som kræver en god portion 

gå-på-mod?  

 Vil du arbejde på en uformel arbejdsplads, hvor vi også har det sjovt? 

 

Som speditionselev i Johs. Rasmussen, Svebølle A/S vil du få en bred kontaktflade til vores kunder, leverandører og 

samarbejdspartnere samt internt i koncernen. Du vil komme rundt i vores forskellige afdelinger og prøve kræfter med spedition 

og de økonomiske aspekter heraf. 

Du vil som oftest få en hektisk hverdag, hvor det er vigtigt du kan bevare overblikket og du virkelig har mod på at tage de 

udfordringer, der opstår i dagligdagen samt tage egne beslutninger, når dette kræves. 

Din dagligdag vil typisk bestå af planlægning og tilrettelæggelse af transporter. Heri både ordremodtagelse og i et 

vidst omfang også tilbudsgivning. Du vil komme rundt om hele transportopgaven med både dokumentarbejde, fakturering og 

afregning. Vi søger for, at du under hele uddannelsesforløbet er tilknyttet erfarne og kompetente kollegaer, så du er godt klædt 

på til opgaverne og udvikler dig hele tiden. 

Selve uddannelsen er inddelt i et praktisk og teoretisk forløb. Den praktiske del vil foregå på vores kontor i Svebølle. Den 

teoretiske del består af 8-10 ugers modulinddelt forløb. Uddannelsens varighed er 2 år.  

Se video om uddannelsesforløbet her: https://vimeo.com/220436727. 

Vi vil forsøge at give dig en spændende og udfordrende dagligdag i en dynamisk virksomhed, hvor 2 dage aldrig er ens. Vi er 

professionelle, har fokus på kvalitet samt at vi skal tjene lidt mere og blive lidt bedre hver dag. Du kommer til at sidde i vores 

åbne kontorlandskab i Svebølle sammen med ca. 35 andre dedikerede medarbejdere, som er klar til at tage godt imod dig. I din 

fritid er du naturligvis også velkommen til at træne i vores motionsrum. 

Vores forventninger til dig: 

 Du har bestået HHX, HTX, STX eller EUX på ansættelsestidpunktet. 

 Du er fleksibel og initiativrig. 

 Du er ansvarlig, selvstændig og handlekraftig. 

 Du har gode samarbejdsevner.  
 Du er resultatorienteret, kvalitetsbevidst, analytisk og systematisk. 

 Du er god til at formulerer dig både i skrift og tale. 

 Du kan tale og skrive engelsk og gerne tyske på et fornuftigt niveau. 

 Du er fortrolig med moderne IT. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Du skal kunne starte senest 1. august 2022. 

Send en skriftlig ansøgning og kopi af dine eksamenspapirer eller standpunktskarakterer hurtigst muligt på  

e-mail: mbo@johs-rasmussen.dk  - mrk. "speditionselev" 

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, www.johs-rasmussen.dk, blev grundlagt i 1932 og beskæftiger i dag mere end 250 medarbejdere  

 inden for ladvogns-, container-, betonelement-, silo-, tankvogns- og olie-/bitumentransport. 

Virksomheden, der er i stærk vækst omsætter for 400  mio. kr., og råder over ca. 175  trækkende enheder og 700  sættevogne.  

På personalesiden lægges der stor vægt på at have velmotiverede og glade medarbejdere der støtter op om værdier såsom , 

 at vi er parate til at gøre en forskel. Træning og uddannelse af medarbejderne er højt prioriteret. 
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